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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek.
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 
risicogestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten 
bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 
aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties.

Beschouwing
Sinds 1 januari 2014 zijn de modelrapporten aangepast waardoor er wijzigingen zijn opgetreden in
de itemlijsten en bijbehorende voorwaarden. Dit houdt in dat er wijzigingen zijn doorgevoerd in de 
nummering of tekst van een voorwaarde of dat er meerdere voorwaarden zijn samengevoegd tot 
één nieuwe voorwaarde ten aanzien van het voorgaande inspectierapport. 

Buitenschoolse opvang de Acrobaat is onderdeel van de Stichting kinderopvang De Harlekijn uit 
Leersum en heeft de beschikking over meerdere ruimten in Sport- en Cultureel Centrum De Binder. 
Er is geen aangrenzende buitenspeelruimte, maar er zijn voldoende speelplekken in de buurt. Op 
dit moment is de buitenschoolse opvang gestart met een aparte sportgroep. 

Buitenschoolse opvang de Acrobaat heeft ruimte voor maximaal 70 kinderen per dag. 

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Binnen dit domein wordt er kritisch gekeken naar de volgende competenties:

 emotionele veiligheid;
 persoonlijke competentie;
 sociale competentie;
 overdracht van normen en waarden.

Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt er gebruik gemaakt van het 
Veldinstrument observatie kindercentrum. Na de beschrijving uit het veldinstrument volgt 
eventueel een voorbeeld uit de waargenomen praktijk.

Pedagogische praktijk

Gedurende de inspectie is er een vrijspel-, activiteiten- en een tafelmoment geobserveerd.

Aan het begin van de inspectie waren nog niet alle kinderen aanwezig op de groepen.

De buitenschoolse opvang maakt onderscheidt tussen de jongere en de oudere kinderen. De 
kinderen zijn opgedeeld in een 'onderbouw'en 'bovenbouw'.

Bovenbouw:

De bovenbouw ( leeftijd 7-12 jaar), is tegenwoordig een sportgroep. De kinderen verzamelen in de 
kelderruimte. De kinderen zitten verspreid over de ruimte. Sommige kinderen lezen een tijdschrift 
op de banken, sommige spelen achter de computer en er zijn kinderen aan het tafeltennissen. De 
worden voldoende spelmogelijkheden gecreëerd binnen de ruimte en de beroepskrachten laten de 
kinderen vrij in wat ze willen doen. Na het eten en drinken gaan pakken de kinderen de jassen en 
de tassen en verzamelen ze in een rij bij de muur. Wanneer alle kinderen klaar staan gaan de 
kinderen onder begeleiding van de beroepskrachten naar de gymzaal, om vervolgens een 
sportactiviteit te doen.

Onderbouw:

De onderbouw is opgedeeld in twee groepen. Aan het begin van de inspectie zijn er maar een paar 
kinderen aanwezig op de onderbouwgroep. De beroepskrachten zijn samen met de kinderen aan de 
tafel aan het spelen. Een beroepskracht is een spel aan het spelen met een aantal kinderen, de 
andere beroepskracht speelt mee met het speelgoed wat op tafel staat. De beroepskrachten 
participeren en stimuleren de interactie tussen de kinderen onderling. Dit doen ze door de kinderen 
samen te laten spelen en door de kinderen te stimuleren gesprekken met elkaar aan te gaan.

Wanneer alle kinderen op de onderbouw aanwezig zijn, worden de kinderen in de eigen basisgroep 
geplaatst. De kinderen gaan per groep in een andere ruimte eten en drinken. De beroepskrachten 
vragen de kinderen wat ze hebben gedaan in de vakantie. De kinderen luisteren naar elkaar en de 
beroepskrachten geven de indruk goed op de hoogte te zijn van de kinderen en de thuissituatie. Zo 
wordt er bijvoorbeeld doorgevraagd naar de oudere broers of zussen en de ouders. Voor elk kind 
wordt de tijd genomen.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen
 Observaties
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Personeel en groepen

Binnen dit domein worden zowel de pedagogisch medewerkers als het kantoorpersoneel 
steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een geldig verklaring 
omtrent het gedrag. 

De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen worden gecontroleerd door middel van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. Er wordt kritisch gekeken of de praktijk met de theorie 
overeenkomt. 

Verklaring omtrent het gedrag

De verklaringen omtrent het gedrag zijn gecontroleerd en voldoen aan de wettelijke eisen. 

Passende beroepskwalificatie

De diploma's zijn gecontroleerd en voldoen aan de wettelijke eisen.

Beroepskracht-kindratio

Uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de beroepskrachten van de 
maand februari en tijdens de inspectie blijkt dat de beroepskracht-kindratio op alle groepen voldoet 
aan de eisen vanuit de Wet kinderopvang.

Opvang in groepen

Ieder kind op buitenschoolse opvang de acrobaat behoort bij een basisgroep. Op buitenschoolse 
opvang de acrobaat zijn de kinderen onderverdeeld binnen een onderbouw en een bovengebouw, 
afhankelijk van de leeftijd. 

Gebruikte bronnen:
 Observaties
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Presentielijsten
 Personeelsrooster
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan twee jaar.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Beroepskracht-kindratio

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 7 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen

Ieder kind behoort bij een basisgroep.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : BSO De Acrobaat
Aantal kindplaatsen : 70

Gegevens houder
Naam houder : Stichting Kinderopvang De Harlekijn
Adres houder : Hoflaan 39
Postcode en plaats : 3956ED LEERSUM
KvK nummer : 40483534

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD regio Utrecht
Adres : Postbus 51
Postcode en plaats : 3700AB ZEIST
Telefoonnummer : 030-6086086
Onderzoek uitgevoerd door : R. Kooman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : UTRECHTSE HEUVELRUG
Adres : Postbus 200
Postcode en plaats : 3940AE DOORN

Planning
Datum inspectie : 25-02-2014
Opstellen concept inspectierapport : 12-03-2014
Vaststelling inspectierapport : 25-03-2014
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie

: 28-03-2014

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 28-03-2014

Openbaar maken inspectierapport : 28-03-2014
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.


